
Mesto PEZINOK 
R a d n i č n é   n á m e s t i e   7 ,   9 0 2   1 4   P e z i n o k 

   

 
V Pezinku, dňa 13.06.2017 
Zn.: 1/16/2587/2017 
Vybavuje: Mgr. Vlasta Cholujová 
 
 
Verejný obstarávateľ:  MESTO PEZINOK 
Zákazka:   Podlimitná – na uskutočnenie stavebných prác 
Predmet zákazky:                    „ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky“ 
 
4708 - WYP 
Vestník č. 72/2017 – 11.4.2017 
 

Zápisnica z konečného vyhodnotenia ponúk 

podľa § 53 ods. 9  zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO“) 

 
Verejná súťaž vo veci „ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky“ bola vyhlásená 
zverejnením o vyhlásení metódy verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania.  
Predpokladaná hodnota zákazky: 455 040,00 EUR bez DPH /546 048,00 EUR s DPH/ 
 

Vyhodnoteniu ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky 
a náležitostí ponuky predchádzalo otváranie ponúk:  
dňa 09.05.2017 (utorok sa uskutočnilo zasadnutie komisie, kde bola otvorená časť ponuky s označením 
"Ostatné", dňa 29.05.2017 (pondelok) sa uskutočnilo zasadnutie komisie, kde bola otvorená časť ponuky 
s označením "Kritériá" a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov /vrátane lehoty na predloženie 
dokladov v zmysle § 55 ods. 1 zákona o VO/ dňa 13.06.2017, z čoho boli vyhotovené zápisnice a tieto tvoria 
súčasť spisu z tohto verejného obstarávania. 
Ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitostí ponuky 
vyhodnocovala: 

a) Komisia v zložení: 
Členovia komisie s právom vyhodnocovať:  
Ing. Miloš Andel 
Ing. Ján Čech 
Ing. Renáta Klimentová 
Ing. Ľubica Mezeiová 
Ing. Štefan Tančár  
Členovia komisie bez práva vyhodnocovať: 
Mgr. Vlasta Cholujová  

 
 

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky a ich návrhy na plnenie kritérií: 
 

P.č. 

Dátum 

doručenia 

ponuky 

Obchodné meno uchádzača Adresa – 

sídlo uchádzača, IČO 
Návrhy na plnenie kritérií 

1. 

04.05.2017 SOAR sk, a.s. 
Pri Rajčianke 49 
010 01 Žilin 
IČO: 50442201 

334 723, 21 EUR bez DPH 
401 667,85 EUR s DPH 08:47 



 

2. 

05.05.2017 MENERT spol. s r.o. 
Hlboká 3 
927 01 Šaľa 
IČO: 17330165  

339 575,00 EUR bez DPH 
407 490,00 EUR s DPH 

09:36 

3. 

05.05.2017 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – 
ekologický podnik, a.s. 
Pestovateľská 8 
823 53 Bratislava 
IČO: 31320082 

396 735,39 EUR bez PH 
476 082,47 EUR s DPH 

12:48 

 
 

c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 
 

Žiadny z uchádzačov nebol vylúčený. 
 

d) Osobná konzultácia nebola potrebná. 
 

e) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 
 

Žiadny z uchádzačov nebol vylúčený. 
 

f) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti 
ponuky, podiel subdodávky ak je známy: 

 
Úspešný  uchádzač: 

SOAR sk, a.s., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, IČO: 50442201, 
ktorého ponuka  - cena zákazky (jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk) – bola v porovnaní s ostatnými 

dvoma ponukami najvýhodnejšia. 
 
Druhý v poradí: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO: 17330165  
Tretí v poradí: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s., Pestovateľská 8, 823 53 
Bratislava, IČO: 31320082 
 
Komisia konštatuje, že úspešný uchádzač splnil všetky podmienky súťaže, predložil všetky požadované 
doklady, preto môže pristúpiť k podpisu Zmluvy o dielo. 
 

g) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti: 
Uchádzač splnil všetky podmienky účasti.  

 
h) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu 

s výhradou: 
Členovia komisie prehlasujú, že túto zápisnicu v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom zápisnice 
v plnej miere súhlasia. 

 
 
Členovia komisie s právom vyhodnocovať: 

Ing. Miloš Andel    ............................................ 
 
 
 
Ing. Ján Čech    ............................................. 
 
 
 
Ing. Renáta Klimentová   ................................................ 



 

 
 
 
Ing. Ľubica Mezeiová   ................................................ 

 
 
 
Ing. Štefan Tančár    ................................................ 

 
 

Členovia komisie bez práva vyhodnocovať: 

Mgr. Vlasta Cholujová   .................................................... 

 


